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JÁRDA- ÉS LÉPCSÕFELÚJÍTÁS

HERMAN OTTÓRA EMLÉKEZTEK KESZTHELYEN

Városrész-modernizálás Hévízen Igazi magyarként lett tudós
Az elmúlt esztendõt országszerte, számos településen jegyezték Herman Ottó-emlékévként. Halálának 100. évfordulója jegyében Keszthelyen emlékoszlop-állítással tisztelegtek az utolsó polihisztorként számon tartott tudós munkássága elõtt halála napjának centenáriumán.

Sivatagi ABC. Évtizedekkel korábban ezen a néven híresült el a
helybeliek körében az élelmiszerüzlet, amelyik Hévízen, a Tavirózsa
utca legvégén, kietlen, sivár, kopár környezetben volt felkereshetõ. Ez a környék mostanra egy üde színfolttá változott.

Az önkormányzat nemrég
használatba adott építési beruházása legelébb az utcában található sportlétesítmények megközelítését segíti. Itt egy turizmushoz
is köthetõ, nyílt téri tömegsportbázist alakítottak ki a mozgást
kedvelõk örömére.
A szisztematikus, javarészt pályázati támogatásból és önerõbõl
elindult modernizáció elsõ ütemében a kis és a nagy mûfüves
pályák készültek el. Nemrégiben
pedig rehabilitálták a tömbbelsõ

északi csücskét is. Ehelyütt térköves járdák, közlekedõfolyosók
épültek. Elkészült egy szabadtéri
sportolásra alkalmas fitnesz- és
skate-park. A kondicionálópálya
hamar kedvelt lett már a külföldiek körében is. Érkezhetnek ide
görkorcsolyával vagy akár gördeszkával. A teret úgy alakították
ki, hogy az eszközöket akár mozgáskorlátozottak is felkereshessék.
A pályák megközelítését, illetve a térségben élõk közlekedését

A Helikon õspark egyik tisztá- mestere. Szakmai vezetésével,
sán helyezték el a faragott oszlo- fotók alapján elkészült az eredetipot, avatásán megidézték az ün- vel mindenben megegyezõ emneplõk a Balatonnal kapcsolatos lékoszlop, a munkában részt vett
kutatásokhoz is sok szállal kötõdõ dr. Bekõ Lajos, Horváth Lajos,
tudós, polihisztor munkásságát. Jankovics Tamás, Plótár László,
Az ünnepségre ugyanott került Szabó Elemér és Szi Miklós Bertasor, ahol eredetileg 1962-ben állí- lan.
Az emlékoszlopot a régi hetottak emlékoszlopot, ami azóta
lyén állították fel a város gazdasátönkrement, elkorhadt.
Az újraállítást dr. Cséby Géza, gi ellátószervezete közremûköhelyi író-költõ, mûfordító, a désével. Avatóbeszédet mondott
keszthelyi Goldmark Károly Mûve- dr. Cséby Géza. Idézte Herman Otlõdési Központ nyugalmazott tó sok szállal való kötõdését a Baigazgatója kezdeményezte. A vá- latonhoz. Életútjában tallózva elros mûvelõdési intézménye pá- mondta: a felvidéki Breznólyázatot nyújtott be a Magyar bányán, szász családban született
Mûvészeti Akadémiához, az el- 1835. június 26-án. A lexikonok
nyert támogatás segítségével fa- természetkutatónak, zoológusragótábort szervezett Bereczky nak, közelebbrõl madártanosnak,
egyszerre segítõ lépcsõ és járda Csaba fafaragó, a népmûvészet halak és pókok tudósának, népfelújítását önerõként felmutatott
25 millió forintos költséggel valósította meg a fürdõváros. A környék már nem sivatagot idézõ, de
a helyi önkormányzat további fejlesztéseket tervez – tudtuk meg.
A tömb új világítást kap, padokat
és hulladékgyûjtõ edényeket helyeznek ki, és a tervek egy futópálya kivitelezésérõl is szólnak. Hátra van még a növényültetés, a
Keszthelyt a múzeumok és kiállítóhelyek városaként tisztelik. A
parkosítás, továbbá egy támfalas
nyilvántartott mûemlék-adatbázis alapján kijelenthetõ, hogy
lelátó felépítése a nagyobb méreKeszthely immár a mûemlékek városa is? Márkus Tamást, a Zalatû mûfüves pálya mentén, valaegerszegi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivamint egy nyilvános illemhely kialatalának vezetõjét kérdeztük.
kítása is. A városrész modernizálását mintegy 80 millió forint tervezett ráfordítással, tavasz végén
Úgy gondolom, hogy igen. rülire tehetõ. A hozzá hasonló
szeretnék itt készre jelenteni.
Keszthely lakossága 20.000 fõ kö- méretû és nagyságú településekhez képest (lásd: Komárom, Karcag, Makó, Dombóvár) mûemléFolytatódnak a foglalkoztatást kekben gazdag városnak tekintösztönzõ kormányzati progra- hetõ. A védett mûemlékek száma
mok, így a „munkahelyvédelmi a Keszthelyhez tartozó fenékakció”.
pusztai majorsági épületeket is
Az oktatás területén is kedve- beszámítva, közelít a százhoz. Ez
zõ változásokat hoz a 2015-ös a megye mûemlékállományának
esztendõ, folytatta a politikus. közel 20 százaléka. HozzátehetMinden eddiginél több gyermek jük, hogy 1988-óta Keszthely vájut ingyenes tankönyvhöz, és ros történeti településmagja a
szeptembertõl a korfai fejlesztés megyében egyedüliként, mûemérdekében 3 éves kortól kötelezõ léki jelentõségû területként (MJT)
lesz az óvoda. Az egészségügy te- is védett. A Festetics-kastély orrületén kiemelte a háziorvosi szágos jelentõségû, és a kiemelrendszer erõsítését, a fiatal orvo- kedõ építészeti, mûvészettörtésok itthon tartását. Az agrártá- neti értéket képviselõ gótikus
mogatási rendszert pedig úgy
szeretnék átalakítani, hogy a forrásokat elsõsorban a munkahelyeket teremtõ mezõgazdasági
ágazatok kapják.
A 2015-ös költségvetés 2,5
százalékos gazdasági növekedéssel és 2,4 százalékos költségvetési hiánnyal számol.

ÖRÖKSÉG- ÉS MÛEMLÉKVÉDELEM

Figyelemre méltó épületek

MUNKA, JÖVEDELEM, LAKÁS, MEGTAKARÍTÁS

Az idei évi költségvetésrõl
Manninger Jenõ, a keszthelyi
térség országgyûlési képviselõje
sajtótájékoztatón számolt be a
december közepén jóváhagyott
2015. évi költségvetés célkitûzéseirõl. Mint fogalmazott, a
magyar állampolgárok biztonságérzetéhez négy dolog elengedhetetlenül szükséges. Ezek a
munka, a jövedelem, a lakás és a
megtakarítás.

– A kormány kiemelt célkitûzései közé tartozik a családok támogatása, a gyermekvállalás elõsegítése. 2015-ben is a munka és a
gyermeknevelés megbecsülésére
épülõ családi adórendszer marad.
Így a munkabérre jövõre is Európa egyik legalacsonyabb adókulcsa (16 %) vonatkozik, a gyermeknevelést pedig családi adókedvezménnyel segíti a kormány. Ennek eredményeként nagyságrendileg 240 milliárd forint marad a
családok zsebében. Újdonság,
hogy a házasságkötést is adókedvezménnyel ösztönözzük, vagyis
két éven át havi ötezer, azaz évi

hatvanezer forint adócsökkentést kapnak az elsõ házasok. A
gyed-extrát 2015-ben is folytatjuk, mert bebizonyította, hogy
ösztönzi a gyermekvállalást és a
kisgyermekes édesanyák foglalkoztatását. Elindul ebben az évben a családi otthonteremtési
kedvezmény is – fogalmazott
Manninger Jenõ és hozzátette: –
Mindezek mellett a banki elszá-

rajzkutatónak, régésznek és politikusnak írják le. Iskoláit Miskolcon végezte, önszorgalomból tanulva, a már említett tudományágakat a legmagasabb szinten
mûvelte. Igazi tudósember volt,
csak idõsebb korában emlegette
többet saját hiányosságaként azt,
hogy nem szerzett diplomát.
(Folytatás a 4. oldalon.)

moltatásnak köszönhetõen mintegy 1000 milliárd forint járhat
vissza a magyar családoknak, a
törlesztõrészletek, pedig 25–30
százalékkal is csökkenhetnek.
Az országgyûlési képviselõ
utalt arra, hogy továbbra is alapelvük a „segély helyett munkát”,
és bíznak abban, hogy az idei évben még több ember számára
lesz elérhetõ a közfoglalkoztatás.

plébániatemplom is a város hírnevét öregbíti. Meg kell említeni,
hogy számos, magánkézben lévõ
kiállítóhely is található a városban. Gyakorlott utazók mondják,
hogy a „déli part” inkább a szórakozásé, az „északi” a kultúráé.
Keszthelynek minden adottsága
megvan ahhoz, hogy a kulturált
kikapcsolódásra vágyó réteg
mindkét lehetõséget megkapja.
– Az elmúlt évben gyarapodott
a mûemléki védelem alatt álló
keszthelyi ingatlanok listája?
– Az elmúlt évben nem, de ha
kicsit visszamehetünk az idõben,
akkor új védett épületként megemlíthetem a Deák Ferenc utcai,
gróf Festetics Pálhoz és Reischl
Vencelhez köthetõ, Hofstadter
Kristóf építész által tervezett
egykori sörház és pálinkafõzõ
épületegyüttesét. A város közepén fekvõ ingatlan rendkívül jó
adottságokkal rendelkezik.
(Folytatás az 5. oldalon.)

HÉVÍZ-KESZTHELY
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FAJTANEMESÍTÉSTÕL A TERÍTETT ASZTALIG

Változatos ételek burgonyából
ra, hogy a szakmák egymást erõsítsék. Beszélt a burgonyafélék bõ
fajtaválasztékáról, s a kereskedelem hibájának rótta, hogy ezek a
megkülönböztetések alig jelennek meg a piaci kínálatban, holott
a jellemzõ tulajdonságok fontosak
a felhasználási módoknál. Típusok
szerint is megkülönböztethetõk a
fõznivalók, sütnivalók, a vegyes
hasznosíthatóságúak, a salátaburgonyának megfelelõk. A szakember ajánlotta: vásárlásnál célszerû
elõnyben részesíteni azokat a helyeket, ahol fajtanévvel jelölve
árulják a burgonyát.
– Burgonyából sokféle étel készíthetõ: nagy változatossággal
lehet fõétel, köret, fontos alapanyag tésztafélék készítéséhez is.
Éppen ebbõl a széles körû felhasználhatóságból adódik a fajták
jelentõsége. A választékra tekintettel lehet érvényesíteni a kedvezõ tulajdonságokat, a bemutatónkkal erre is igyekeztünk ráirányítani a figyelmet – ajánlotta az
ételeket Gombkötõ János.
Az elmondottakat 18-féle készítménnyel, köztük leves, elõétel, önálló étel, köretkínálattal
reprezentálta a bemutató és a
kóstoló. A burgonya világa címmel rendezett kiáltásra kerültek a
témához kapcsolódó fotók, receptek, konyhai feldolgozóeszközök.
A napokban rendezte a Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon
Kara az immár hagyományos Burgonyaágazati Fórumot.

Az országos érdeklõdésre számot tartó szakember-találkozóra
a jól bevált módon, kerekasztal
jelleggel kerül sor, biztosítva a lehetõséget az aktív részvételre a
kutató, termelõ és kereskedõ
szférában. Mindamellett, hogy a
Földmûvelésügyi Minisztérium, a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Nemzeti Agrárkamara, a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal elõadói átfogó képet
adtak szakigazgatási ügyekrõl,
pályázati aktualitásokról, szaktanácsadási rendszerek mûködésérõl, a fórum ezúttal gasztronómiai képviselettel is kiegészült. A
termesztés végeredményét reprezentáló kihelyezett eseményre
a Vendéglátóipari Szakképzõ Isko-

lában (VSZK) került sor, burgonyás ételek bemutatójával és kóstolójával.
Keszthelyi fajtákból készített
burgonyás ételeket egy szakács
tanulócsoport, Gombkötõ János
mesterszakács, szakoktató vezetésével. Házigazdaként Fisli István, a VSZK igazgatója szólt arról
az együttmûködésrõl, ami régóta
jellemzi a Georgikon egyetemi
karral való kapcsolatot. Kiemelte,
hogy a burgonyás rendezvényt az
intézményük idén 50 éves fennállásának ünnepi programjai közé
iktatva szervezték meg.
Dr. Polgár Zsolt egyetemi tanár,
a Burgonyakutatási Központ igazgatója köszöntõjében hangsúlyozta, mennyire szükség van ar-

Templomfelújítás

Györöki tárlatok albuma

HORIZONT

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
MSZP: az egészségügyrõl
Mohácsi József, az MSZP keszthelyi szervezetének elnöke egy január derekán tartott sajtótájékoztatón ecsetelte az általa siralmas
helyzetûnek mondott honi egészségügy helyzetét. Szerinte: amíg a
honi és zalai kórházak továbbra is hatalmas összegekkel tartoznak
a beszállítóiknak; ameddig az orvosok és ápolók százával hagyják
el az országot, a megyét; ameddig a várólisták továbbra is kivárhatatlanok, és azonnali ellátás csak pénzért kapható, addig nem
tisztességes az egészségügyi kasszamaradvány sikeres felosztásáról beszélni.

Egy olyan pénzhiányos területen, mint az egészségügy, inkorrekt bármiféle „maradványról”
nyilatkozni, sõt a többlet összeg
területi felosztása sok visszásságot rejt. Az elosztási elvek nem
vették figyelembe az intézmények teljesítményét, az igazságossági szempontok szerinti korrekciót, az adósságállomány
nagyságát és az egészségpolitikai
célokat sem. Az egészségügyi intézményeknek szánt év végi maradványösszegek elosztása során
ismét hátrányos helyzetbe kerültek a zalai kórházak. A megye
négy kórháza, aránytalanul kevés, mindössze 276 millió plusztámogatást használhat föl abból a
10,4 milliárd forintos OEP-összmaradványból, amit az ország
több mint száz intézménye között osztottak föl. A Zala Megyei

DK: nem nyúlták le
Az immár több mint két évtizede tevékenykedõ Gyermekétkeztetési Alapítvány felkérésére tavaly év végén és az idei esztendõ
elején karitatív ünnepi adományosztás résztvevõje volt a Demokratikus Koalíció (DK). Az alapítványtól az emberbaráti cselekedet
elvégzésére mindegyik politikai párt kapott felkérést, de a szeretetcsomagok kiosztásában végül csak a DK vállalt szerepet.

Kiállításokkal, kézmûves-foglalkozásokkal, zenés programokkal
kezdõdött el Hévízen az adventi ünnepkör. Kivitelében, tartalmában egyaránt igényes képzõmûvészeti albumot jelentetett meg a
A párt választókerületi elnömúlt év végén Balatongyörök önkormányzata.
keinek vezényletével országosan
mintegy hétszáz, fõleg tartós
élelmiszercsomagokat vittünk ki
A Nemzeti Kulturális Alap és a
A 12 év alatt Balatongyörökön a szociálisan rászorulóknak. Nagy
Magyar Mûvészeti Akadémia tá- kiállított alkotók közt találkozunk Zoltán, a megyei közgyûlés DK-s
mogatásával napvilágot látott ki- a képes kötetben Konok Tamás, tagja és jómagam Zala, Vas, Soadvány a Bertha Bulcsu Mûvelõ- Szemadám György, Orosz István, mogy és Veszprém megye teledési Ház galériájában nyaranta Bukta Imre, feLugossi László, püléseire juttattuk el a fõvárosi
rendezett, immár 12 éve tartó Wahorn András, Gyulai Líviusz, központból általunk elszállított
tárlatsorozatban tallóz. Bemu- Jan Polacek, Klimó Károly, Csík Ist- pakkokat, és azokat dokumentáltatja az ott kiállító csaknem fél- ván, Jovián György és még sokan tan a leginkább rászorulóknak át
száz neves kortárs képzõmû- mások nevével.
is adtuk” –nyilatkozta Kovács Vikvészt, s szerepel tõlük egy-egy
Az album bemutatóján Villányi tória, a párt keszthelyi szervezemunka is. A kötetet P. Szabó Er- Éva, a mûvelõdési ház igazgatója tének vezetõje. A keszthelyi önnõ mûvészeti író állította össze, kiemelte, hogy a Györöki Nyári kormányzati képviselõként is teaki a bevezetõ tanulmányában Tárlatok sorozat a településen vékenykedõ elnök abból az aproelismeréssel adózik annak a kul- olyan alkotások megtekintését póból tartott sajtótájékoztatót jatúraközvetítõ munkának, amely tette lehetõvé, aminek élõ látvá- nuár közepén, hogy tisztázza azolehetõvé tette, hogy Balaton- nyát egyébként nagyvárosok ga- kat az internetes portálokon,
györökön a magyar kortárs mû- lériái nyújtják. A kötet ebbõl ad is- blogbejegyzésekben és a Facevészet széles spektruma, mûvé- mertetõt, ízelítõt.
bookon megjelent valótlan híszeti irányzatai közel kerüljenek
A kiállítássorozat idén a rang- reszteléseket, amelyek arról szóla közönséghez.
ját tartva folytatódik tovább.
tak, hogy a dékások „lenyúlták a
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Igazi magyarként lett tudós
(Folytatás az 1. oldalról.)
Amikor kitört az 1848/49-es
A Sármelléki Római Katolikus Plébánia a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vidéki örökség megõrzésére kiírt pályázatán tízmil- forradalom és szabadságharc,
lió forint támogatást nyert el a helyi, XIV. században alapított Keresz- honvédnek jelentkezett, azonban
hazaküldték, fõleg azért, mert
telõ Szent János-plébániatemplom külsõ felújítására.
hiányzott apja írásos beleegyezése a katonai szolgálathoz. A szaA pályázati összegbõl a temp- nyerte el, és mostantól már badságharc leverése olyannyira
lom külsõ falfelületét sikerült fel- akadálymentesítve, a mozgásuk- megviselte, hogy abbahagyta a
újítani. A felázások megszünteté- ban korlátozott hívek is könnyen tanulást, Miskolcon lakatossegéd,
se után, a levert vakolat helyére megközelíthetik. A templom bel- késõbb gépgyári munkásaként
új került. A templom színes sõ festését öt évvel ezelõtt frissí- dolgozott. Majd 18 éves korában
ólomüveg ablakai elé új, külsõ tették fel. A templom melletti Bécsbe utazott, és beiratkozott a
védõablakokat helyeztek be, ez- zöldsávokat, a Szentháromság- politechnikum elõkészítõ tanfozel kiváltva a régi repedezett da- szobor menti területet pedig lyamára, de tanulmányait kettérabokat. A párkányok bádogle- most sikerült szépen parkosítani. törte apja 1854 tavaszán bekömezelése is elrozsdásodott, ezért A tavalyelõtt decemberben kez- vetkezett halála. Kõszegen, majd
új bádoglemezeket helyeztek fel, dõdött kivitelezés záróünnep- Kolozsvárott telepedett le, az Erilletve a régiek védõfestését is ségét egy templommegáldó ta- délyi Múzeum munkatársa lett.
elvégezték. A templom a mai vaszi ceremónia keretében vég- Megismerkedett Jászai Marival, a
híres színésznõvel. Levélben kérklasszicista formáját 1839-ben zik majd el.

te meg a kezét, igent mondott,
de mégsem léptek házasságra,
mert a színésznõ a Nemzeti Színház tagja lett, így el kellett utaznia Kololozsvárról. Kettejük kapcsolata 1871-ben kezdõdött, és
alig egy évig tartott. Késõbb
Herman is Budapestre költözött,
a Természettudományi Társaságtól kapott megbízás alapján hatalmas munkával összeállította a
Magyarország pókfaunája I–III.
köteteket. 1877-ben létrehozta
és 10 évig szerkesztette a Természetrajzi Füzeteket. 1893-ban indította útjára az madártani folyóiratot, melyet haláláig szerkesztett. Megírta egyik legnépszerûbb mûvét: A madarak hasznáról
és káráról, amely számos kiadást
ért meg, és német nyelvre is le-

Kórház 178 milliót, a Nagykanizsai
Dorottya Kórház 68,6 milliót, a
Keszthelyi Városi Kórház 20,7 milliót, a hévízi Szent András Reumakórház 8,9 milliót kapott „szûkmarkú” többletfinanszírozási támogatásként. A megye egészségügyéért tenni kívánó lobbierõ
igen csekély volt, ha a kórházak
össztartozását nézzük.
Mohácsi József arcpirítónak és
felháborítónak mondta, hogy
egyszeri támogatásként mindössze 105 ezer forintot kapnak az
önállóan mûködõ járóbeteg-szakellátó intézmények, a rendelõk
továbbá az iskolaorvosi és iskolafogászati praxisok. „Ha az ország
egészségügye beteg, akkor, nincs
egészséges munkaerõ sem, de
errõl a kormányzat mintha megfeledkezett volna” – mondta az
elnök.

fordították. Herman Ottó a Magyar Ornitológiai Központ alapítóigazgatója, a Magyar Néprajzi Társaság alapító tagja majd elnöke
lett.
Lendl Adolffal a budapesti állatkert késõbbi igazgatójával, híres zoológussal (aki nyugdíjaskorában Keszthelyre költözött, sírja
a Szent Miklós temetõben található), 1888-ban Norvégiába utazott, hogy két hónapon át az
Északi-sarkkörön túli norvég fjordok és Lappföld madárvilágát tanulmányozza. Ennek a tudományos expedíciónak tapasztalatait
írta meg Az északi madárhegyek
tájáról címû kötetében.
1887-ben jelent meg A magyar halászat könyve, amelynek
fontos leírásai a Balaton partjáról

showt”, illetve politikai céljaikra
használták föl a segítségadást.
Mint mondta, az alapítvány vezetése is felháborítónak és méltánytalannak tartja, hogy sokan a
tények ismerete nélkül, rosszindulatúan támadják a jótékonysági
akciót.
Kiderült: minden adományosztást fényképpel és mobiltelefonos
utóellenõrzéssel tudnak bizonyítani. A helyi szociális és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai is
olyan címeket bocsátottak a rendelkezésükre, ahol valóban rászorulók élnek. A megyében 28 sokgyerekes családhoz sikerült eljutni, és a jó tapasztalatokon felbuzdulva tovább kívánják folytatni a
segélyszervezetekkel közös, ruhagyûjtési akciójukat, és szeretnék
valódi tartalommal megtölteni a
városban
mûködõ
szociális
kerekasztalt – hangzott el.

valók. A halászat õsi módjait a Balatonon tanulmányozta. Ekkor került a legközelebbi kapcsolatba a
tóval.
A közéletben is részt vett:
1879–1886 között függetlenségi
párti országgyûlési képviselõ volt.
1885-ben vette el Borosnyay Katalin írónõt, aki élete végéig hû
társa és támasza lett. Vele húzódott vissza a házasságkötéskor
vásárolt lillafüredi nyaralóba, a
Pele-lakba. Még befejezte A magyar pásztorok nyelvkincse címû
vaskos mûvét, mely a halála évében jelent meg. Herman Ottó
1914. december 27-én hunyt el,
1965-ben Miskolc akkori vezetése
hamvait exhumáltatta és Miskolcon helyezte örök nyugalomra –
hangzott el a megemlékezésen.
– Õrizze az alkotás annak az
embernek emlékét, aki németként látta meg a napvilágot, de
igaz magyarként lett tudós, nemzetközileg elismert kutató, hazájához, magyar nemzetéhez hû
polgár – mondta az emlékoszlopot avató beszédében dr. Cséby
Géza.
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PANORÁMA

ÖRÖKSÉG- ÉS MÛEMLÉKVÉDELEM

Figyelemre méltó épületek
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Ebben az évben felkerülhet
újabb objektum, lakóház, lakóépület Keszthely országos mûemlékvédelmi kataszterébe? Ki, milyen szempontok alapján hoz
döntést ilyen ügyekben?
– Keszthelyen számtalan értékes, figyelemre méltó épület található. Sok közülük helyi védelem alatt áll, azonban egy alapos
kutatás biztosan felszínre hozna
még számos rejtett értéket. A
mûemléki gyakorlat is változik.
Régebben nem irányult kellõ figyelem az újabbkori épületekre.
Ma már teljes mértékben elfogadott, hogy a historizmus, a szecesszió sõt a két világháború közt
emelt korai modern épületek is
védettség alá kerüljenek. Keszthelyen is található több ilyen
épület.
A jelenlegi jogi környezetben
bárki kezdeményezhet mûemléki
védelemre való felterjesztést. A
jogszabályok értelmében, Zala
megyében a Zala Megyei Kor-

mányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához kell benyújtani a kérelmet. Az ott dolgozó munkatársak folytatják le a
mûemlékké nyilvánítás tudományos elõkészítését, a helyszínen
megvizsgálják a kérelem jogosságát. Az érintett ingatlan tulajdonosait és az egyéb érintett személyeket és szervezeteket értesíteni kell a mûemlékké nyilvánítás
elõkészítésének megkezdésérõl,
a mûemlékké nyilvánításról a tulajdonos és a települési polgármester véleményét ki kell kérni.
Amennyiben úgy ítélik meg, a
kezdeményezést az arra vonatkozó szakmai véleménnyel továbbítják a Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központhoz, Budapestre. A védettséget miniszteri rendelet mondja ki.
– Gyakran fordul elõ, hogy a
mûemléki védelem megszûnik
egy-e
egy objektum vonatkozásában. Ha igen, milyen okok állnak a
háttérben?

– Mûemléki védelem csak indokolt esetben szüntethetõ meg,
az emlék megsemmisülése, vagy
építészeti, mûvészettörténeti,
régiségértékeinek
elvesztése
esetén. A hatóságnak vizsgálnia
kell azonban, hogy a tulajdonos
nemtörõdömsége, passzív magatartása hozzájárult-e a mûemlék
pusztulásához. Amennyiben ez
fennáll, akkor a törvény szerint
bírságolni kell. Szerencsére ez
nem gyakran fordul elõ. Különösen veszélyeztetettek azonban a
népi mûemlékek anyaghasználatuk, sérülékenységük okán.
– A hasonló adottságú városokhoz képest szobrok vonatkozásában mintha Keszthelyen kevesebb mûemlékünk lenne?
– Igen. Ennek ellenére nem
gondolom, hogy ez lenne a mérvadó. Így is vannak szép számban
védett köztéri alkotások, szobrok,
szoborcsoportok (lásd: Szentháromság-szoborcsoport,
Immaculata-szobor, Szent Ilona-szobor,
Szomorú Krisztus-szobor stb.).
– Milyen állapotban vannak a
magyar állam tulajdonában álló,
országos mûemléki védettségû
keszthelyi ingatlanok?
– A magyar állam tulajdonában
és a tulajdonosi jogokat gyakorló
MNV Zrt. tulajdonában/kezelésében lévõ mûemlékek vonatkozásában, általánosságban elmondható, hogy alapvetõen „jó gazdájuk” van. Természetesen itt is kijelenthetõ, hogy nincs az a pénz,
amit nem lehetne elkölteni. A
legnagyobb kihívás véleményem
szerint a fenékpusztai mûemlékegyüttes. A maga nemében páratlan és egyedülálló adottságokkal rendelkezõ majorsági épület-

csoport (Balaton közelsége, jó
megközelíthetõség, kerékpárút,
infrastruktúra stb.) és a hozzá
szervesen kapcsolódó régészeti
emlékanyag európai jelentõségû.
Ausztriában remekül mûködik a
„Carnuntum” (egykori katonai tábor és polgárváros) területén létesített régészeti park üzemeltetése, mely követendõ példa lehet
számunkra.
uradalom fenék– A Festetics-u
pusztai majorsági épületeinek
hasznosításáról, felújításáról korábban sok híradást olvastunk.
Most mi a helyzet ezzel az ingatlanegyüttessel?
– Errõl igazából a tulajdonos,
fenntartó tudna nyilatkozni.
Tény, hogy számos elképzelés,
hasznosítási javaslat született az
elmúlt évtizedekben a Festeticsuradalom majorsági épületeinek
hasznosítására. Sajnos ez idáig
egyik sem valósult meg. Tisztában kell lenni azzal, hogy egy
ilyen léptékû fejlesztés sokszereplõs és komoly anyagi, szellemi
erõfeszítést igényel. Maga az elõkészítés, a tervezés is hosszadalmas folyamat, melynek megvalósítása csak több lépésben lehetséges. Biztosak vagyunk azonban
abban, hogy a tulajdonos minden
erõt megmozgat a majorsági
épületegyüttes sorsának rendezése érdekében.
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–Keszthelyen idén milyen fontosabb örökség- és mûemlékvédelmi feladatok ellátására fókuszálnak?
– Régóta neuralgikus pontja a
belvárosnak az egykori Amazon
Szálló és környezete. Ismereteink
szerint a közel húsz éve üresen
álló mûemlék épület helyreállítására a Helikon Kastélymúzeum sikeresen pályázott. A helyreállítási tervek elkészültek, az épület
szondázó építéstörténeti kutatását a mûvészettörténész szakemberek elvégezték. Reményeink
szerint 2015-ben elkezdõdhetnek a helyreállítási munkálatok. A
kastélyban is jelentõs változásokra számíthatunk. Megvalósulhat

az épület akadálymentesítése, és
jelentõs belsõ funkcionális átalakítások is várhatók. A belsõ park
kutatási és kertépítészeti tudományos dokumentáción alapuló
rekonstrukciós munkálatai is érvényes engedéllyel rendelkeznek. A Fõ tér felújítása során, sajnálatos módon, elmaradt a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom nyugati homlokzatának
helyreállítása. Úgy tudjuk, hogy
idén ez is megtörténik. Jó esély
van arra is, hogy a maga nemében páratlan, korai beton-mûkõ
szerkezetû, antik csarnoktemplomok stílusában emelt Festetics-mauzóleum is helyreállításra
kerül.

Tanórán kívül

koordinációjában zajlott: múzeumpedagógiai foglalkozások,
tanulmányi kirándulások, irodalmi
délutánok, vetélkedõk rendezésével, valamint tehetséggondozással. Ezek során az óvodások
négynapos témahét keretében
játékos természetismereti foglalkozásokon vettek részt a Balatoni
Múzeumban, megtekintették a
fenékpusztai madárgyûrûzõ és
madármentõ állomást, s élményeiket a rajzverseny keretében
ábrázolták.
Az általános iskolások a múzeum élõvilághoz kapcsolódó
foglalkozások mellett helyszíni
bejárásokkal kaptak betekintést a
Balaton környéki várak és erõdítmények egykori mûködésébe,
többek közt a Tátika váránál, s
Zalaváron. Továbbá 4 tanulmányútra is sor került, alkalmanként
150 diák szakvezetéssel egybekötve látogatta meg a Kis-Balatont, a Rezi várat, a Festetics-kastélyt, valamint több keszthelyi
múzeumot és emlékhelyet. Az olvasási kultúra is hangsúlyt kapott,
egyebek mellett „Kedves könyvem” elnevezésû témahetet is
tartottak.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Keszthelyi tisztelgés
A magyar kultúrát 26 év óta ünneplik január 22-én. A kéziratok
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be
a Himnuszt. Keszthelyen, 12 esztendõs tradíciót követve, erre a
napra idõzítve adták át a kulturális területen nyújtott kimagasló
teljesítményt elismerõ Pro Cultura Keszthely díjat a Balaton Színház Simándy-termében.

Köszöntõjében Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõ egy, a kultúra fontosságát összefoglaló Wass
Albert-idézet után kiemelte: a kultúra egy életforma, szimbólumokkal közvetített viselkedésforma. Köszönetet mondott azoknak, akik a
kultúrát, a mûveltséget közvetítik.
Kitért a helyi pedagógusok értékközvetítõ szerepének fontosságára,
arra hogy gyerekeinket nem csak
tanítják, hanem nevelik is. A kultúra
várost épít, és ebbõl Keszthely jócskán kiveszi a részét – húzta alá.
Ünnepi beszédében Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere rávilágított arra, hogy a kultúra nemzeti létünk egyik alapja, a nemzeti haladás és felemelkedés egyik meghatározó eleme. Büszkének kell lennünk arra, hogy számos híres embert és mestermûvet adtunk a vi-

lágnak. A Himnusz és a közös kultúránk a magyarság együvé tartozásának jelképe lett. Keszthely a kultúra
magyar városa. Ezért mindannyian
tettünk és tenni is kívánunk. Teszünk azért, hogy ne szlogenként
érvényesüljön, hanem mindenkiben
megfelelõen tudatosuljon. Kimûvelt
emberfõk példáján okulhatunk. Bízzunk benne, hogy lesznek mecénásaink, mint egykor Festetics volt.
A Pro Cultura Keszthely kitüntetõ címet a polgármester és
Csótár András, az Emberi Erõforrások Bizottság vezetõje közösen
adták át a Goldmark Károly Mûvelõdési Központ negyvenéves
múlttal rendelkezõ, Õszi Béla által
alapított, negyedszáz fõt foglalkoztató
kerámiamûhelyének,
amelyet Simon Edit népi iparmûvész vezet 1976 óta. Tevékenysé-

Tóparti foglakozás a fenékpusztai madármegfigyelõ helyen.

Keszthelyen január 19-én zárult a város és környéke óvodásainak és iskolásainak civil szervezésû, oktatási-nevelési intézményegük a fazekasság hagyományai- ken kívüli ismeretterjesztõ programja.
nak forma- és mintakincsének,
színvilágának megõrzésére, ápoA kurzusok tartására az óvo- került sor, civil közremûködõkkel.
lására irányul. A népi és iparmûvészeti tárgyakat rendszeresen dai-iskolai foglalkozásokon túli A munka az Újkori Középiskolás
környezetismeret-bõvítõ céllal Helikoni Ünnepségek Alapítvány
zsûriztetik.
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KESZTHELYI TURISZTIKAI EGYESÜLET

Újult erõvel a tisztújítás után
A Balatoni Múzeumban január derekán tartotta tisztújító közgyûlését a mintegy 105 magánszemély, szolgáltató és intézmény érdekeit képviselõ Keszthelyi Turisztikai Egyesület (KTE). Az eseményen
újra megerõsítették elnöki pozícióját Bubla Zoltánnak, és a héttagú
elnökségben a megszaporodott feladatai miatt lemondott Zentai
József helyére Göncz Attilát, a VÜZ Kft. ügyvezetõjét választották.

érdekvédelmi tevékenységük során sokat tárgyaltak és alkudoztak
az Artisjussal, hogy a magánszállásadók kedvezményes átalánydíjakat alkalmazhassanak. Az elmúlt
három év bõvelkedett pályázati
sikerekben. A Kossuth u. 30. szám
alatt, a Tourinform-iroda környezetében egy új turisztikai cent-

A taggyûlésen áttekintették az
egyesület szakmai munkáját. A
KTE külföldi vásárokon: Utrecht,
Stuttgart, Pozsony, Brüsszel, Prága, München, Katowice, Varsó,
Kassa, Párizs; valamint belföldi
szakkiállításokon: Budapest, Pécs,
Miskolc, Szeged, Debrecen, Gyõr
hirdette Keszthely és a régió turisztikai értékeit. Térképeket, tematikus kiadványokat, füzeteket,
prospektusokat, múzeumi leporellókat, sétafüzeteket készítettek, és õk állították össze a forgatókönyvtervét a térségi szponzorálással IV. Festetics Györgyrõl készült portréfilmnek, ami tavaly év
végén rangos díjat vehetett át. Az

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KLUB

Pozitív hozzáállással

Balázs József, a Keszthelyi
Természetgyógyász Klub vezetõje egészségben gazdag új évet
kívánva köszöntötte január elsõ
péntekjén a Balaton Színház
Básti-termében megjelent vendégeket. Mint elõrevetítette: április közepéig elkészítették a
klub programját. Kertészmérnök, komoly betegségbõl felgyógyult óvodapedagógus, okleveles élelmiszer-tudományi elõadó, egészségfejlesztõ, egyetemi tanár, zöldségtermesztési
ágazatvezetõ és háziorvos is tart
majd elõadást a csekély éves regisztrációs díjat fizetõ tagság
számára az ember természetes
öngyógyító képességének fokozásáról és a természetben megtalálható anyagok gyógyító hatásaival kapcsolatban.

Az idei év elsõ elõadását
Wágenhoferné Pohl Magdolna,
Keszthelyen élõ természetgyógyász, fitoterapeuta, Bach virágterapeuta tartotta a természetes
táplálékkiegészítõk témakörében.
Utalt rá: életerõnket nem õrizhetjük meg tiszta levegõ, tiszta
víz, egészséges táplálék és tiszta
gondolatok nélkül. A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja a gyógyító tápláléknövények minél természetesebb, biológiailag tisztább alkalmazása. A helyes táplálkozás az egészséget védi és hatékonyan segít a betegségek leküzdésében.
A szervezetünk számára szükséges makrotápanyagok, mikrotápanyagok és egyéb nélkülözhetetlen anyagok áttekintése után
az elõadó számba vette a legfon-

tosabb természetes ásványianyag-tartalmú táplálékokat és
vitaminforrásokat. A vetítettképes elõadás külön foglalkozott a

külsõleg és belsõleg is használható méhészeti termékek áldásos
hatásaival. Mint megtudtuk: minél sötétebb a méz színe, annál
nagyobb ásványianyag-tartalommal rendelkezik. A méz, a virágpor, a méhkenyér kiválóan alkalmas az öngyógyító folyamatok
beindítására. Ellenálló-képességünk csökken negatív gondolkodásmód, zaklatott életvitel, negatív stressz, túlhajszoltság, levegõ-,
víz- és ételszennyezõdés hatására. A harag, a gyûlölködés, az
irigység, a bosszúvágy is csökkenti az immunrendszerünk erejét. A legfontosabb immunerõsítõ
gyógynövények között szerepel a
homoktövis, a bíbor kasvirág, az
aranyvesszõfû, a lándzsás útifû, a
kakukkfû és a fokhagyma.

rum létesült, iroda- és raktárbõvítéssel, csomagmegõrzõ kialakításával, fedett kerékpártároló létrehozásával, egy új nagykapu felállításával, padok beszerzésével és
udvari térburkolat kialakításával.
Sikerült bõvíteni a város információs hálózatát is. Elhelyeztek két,
akadálymentesen megközelíthetõ, érintõképernyõs információs
oszlopot. További öt helyszínen kihelyeztek speciális kivitelezésû
infotáblákat valamint óriási méretû barna színû turisztikai táblákat.
Keszthely logójával ellátott ajándéktárgyakat is beszereztek és újra kiadták a reprezentatív megjelenésû helyi fotóalbumot. Készítettek egy audio CD-t is, amelyen
keszthelyi mûvészek által komponált és elõadott zeneszámok
csendülnek föl. A város szempontjából kimagasló turisztikai értékkel bíró hat rendezvény támogatását, szervezését is fölvállalták. Beszereztek 300 széket és
egy negyedezer ember befogadására alkalmas rendezvénysátrat is,
amelyet alkalmasint a partneregyesületek számára is kikölcsönöznek. A kerékpáros projekteket
(tanulmány, kitáblázás, információs táblák, kerékpárszállító eszközök, utcai kerékpártárolók) áfa
nélkül mintegy négymillió forintból hajtották végre.

KITEKINTÕ

Megáldották a Balatont

Arszeniosz Kardamákisz, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus ausztriai metropolitája, magyarországi és közép-európai
exarchája Keszthelyen a Fõ téri Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban vízkereszt alkalmából kétórás ünnepi liturgiát végzett, melynek részeként a szentelt vízbe merített kereszttel és bazsalikomcsokorral osztott áldást a hívekre. A szentmisét követõen
immár harmadik alkalommal õ vezette le a Balaton megáldásának
ceremóniáját.
A vízszenteléskor az ortodox egyház tagjai áldást kérnek az
életre, az egész természetre és a megszentelt víznek gyógyító erõt
tulajdonítanak.

Kézis évzáró
Január 24-én tartotta 2014. évzáró összejövetelét Zalaszentgróton megyei kézilabda-szövetség.

Varga Sándor, a ZMKSZ elnöke
részletesen beszámolt az elmúlt
évi eredményekrõl, kiemelte,
hogy a megyeválogatottak tornáját Zala rendezhette Keszthelyen
és Hévízen, továbbá a megyében
lépett pályára a két korábbi Bajnokok Ligája-gyõztes csapat – a Gyõr
és a Podravka. Hangsúlyozta:
rendkívül fontos lenne, hogy
megépüljön a Hévíz–Keszthely térségébe tervezett sportcsarnok.
A Magyar Kézilabda-szövetség
képviseletében Zsemberi Tamás
és Hikáde Imola elmondta, hogy a
szövetségnél kiemelten kezelik a
csarnoképítési tervet.
Az ülés végén Varga Sándor a
nagykanizsai Pintér Istvánnak, a
zalaegerszegi Tamás Tamásnak,
valamint a keszthelyi Pécsi Zsoltnak nyújtott át kitüntetést.

ÕRZIK A MÚLTAT, ÉPÍTIK A JÖVÕT

Visszajönnek a növendékek
szeres tudás fejlesztését alapjaiban megkedveltetett zenére építik. Nem csak zenélni, hanem elõadni is tanítanak.
Márciusban a zenetanárok adnak kamarahangversenyt, majd a
budapesti Molnár Antal Zeneiskola növendékeit látják vendégül, a
fõvárosi fiatalok a házigazda társaikkal adnak majd közös koncertet. A programsorozat május végén zeneiskolai nyílt nappal –
amikor az érdeklõdõk, leendõ zeneiskolások élõben ismerkedhetnek a tanszakokkal és kézbe vehetik próbaként a hangszereket –
fejezõdik be, a Keszthelyi Jazzmûhely ad zárókoncertet.

A muzsikus élet generációkon
keresztüli átörökítésével õrzi
múltját, s építi jövõjét a keszthelyi Festetics György Zeneiskola.

Az immár 50 éves intézményben régi hagyomány a tanévi
koncertsorozat, amelynek szereplõi közt ott vannak a diákok,
pedagógusok, a zenetanulmányokat tovább folytató volt növendékek, s társiskolák tanulói. A
hangversenyek részei a képzésnek: betekintést adnak az oktatás
eredményességébe, fellépési lehetõséget biztosítanak a növendékeknek, vendégszereplõkkel
nyitottá teszik a kapcsolatokat. A
zenei pályán továbbtanulók viszszatérése pedig megmutatja,
hogy a kapott alapoktól milyen
mérföldkövek jelzik a mûvészetteremtés útját, az azon való haladást.
Január 30-án 18 órakor a Deák
Ferenc utcai hangversenyterem
pódiuma ismét a volt növendékeké lesz, akik hivatásként választották a muzsikát, ilyen irányban
folytatják zenei tanulmányaikat.

Üveg Trend Plusz Kft.
ÜVEGEZÉS
ÜVEGCSISZOLÁS
Évente búcsúznak olyan diákok az
alma matertõl, akik életre szóló
indíttatás kaptak a zenével való
elkötelezettséghez. A született
tehetség mellett mindebben a
zeneiskola érdeme a készég kibontakoztatása. Az olyan zenepedagógiai munka, amivel a hang-

KÉPKERETEZÉS
Mindennemû épületüvegezés, csiszolt
bútorüvegek, tükrök
kedvezõ áron, rövid határidõvel,
széles anyagválasztékból.
INGYENES parkolási lehetõség.
Keszthely, Kócsag u. 3.
83/310-627, 30/3310-627

Cégünk 2004 óta foglalkozik mûanyag nyílászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere
hosszú távú befektetés, célunk a jó minõségû
termékek elõállítása, ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiztonsági vasalat, hibásmûködés-gátlóval,
részszellõztetõvel.
Alapkivitelben 24 mm-es k=1.0 W/m2K üvegezés.
Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K,
multifunkciós, fokozottan hõ- és napfényvédõ
üvegezés.
z Ingyenes felmérés.
z Bontás, beépítés, hulladékelszállítás.
z Párkányok.
z Redõnyök, fix és mobil szúnyoghálók.
z Korrekt ár, megtekinthetõ minõség!
Profilkínálatunk: 5 légkamrás Deceuninck Zendow,
valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses
Inoutic Prestigel

